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Kys15: Kuntalaisten arviot kuntansa sijoittumisesta kuntien välisessä kuvitteellises-

sa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa 
 

- Enemmistö (56%) vastanneista kuntalaisista arvioi kotikuntansa sijoittuvan melko tai 
erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. 14% 
vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti.  

- Kuntalaisten arviot kotikuntansa sijoittumisesta ovat parantuneet vuonna 2011 tehdyn vastaavan 
kyselyn tuloksista. Tuolloin 51% arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin ja 16% arvioi 
sijoittuvan melko tai erittäin huonosti. 

- Positiivisimmat arviot sijoittumisesta ovat antaneet kuntalaiset 20 001- 50 000 ja yli 100 000 

asukkaan kunnissa (61% arvioi sijoittumista hyväksi). Muita heikompi arvio 50 001 - 100 000 
asukkaan kunnissa (44% kuntalaisista arvioi sijoittumista hyväksi).  

- Kuntalaisten arviot vaihtelevat paitsi kuntakokoluokkien välillä myös kuntakokoluokkien sisällä. 

Suurinta kuntakokoluokan sisäistä vaihtelua on nähtävissä 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa. 
Pienintä kokoluokan sisäinen vaihtelu on 10 001- 20 000 asukkaan kunnissa.  

- Kolmessa kuntakokoluokassa kaikki kunnat ovat saaneet asteikolla 1-5 mitattua keskimääräistä 

arvoa 3 positiivisemman arvion, kolmessa kokoluokassa on yksi tai useampi kunta, jonka arvio on 
heikompi kuin keskimääräinen arvo 3.  

- Arviot ovat parantuneet erityisesti 5001 - 10 000 asukkaan ja 20 001 - 50 000 asukkaan kunnis-
sa. Myös suurimmissa kaupungeissa arviot ovat parantuneet. Heikentymistä nähdään 10 001- 
20 000 ja 50 001 - 100 000 asukkaan kunnissa. Alle 5 000 asukkaan kunnissa arviot ovat pysy-
neet samalla tasolla kuin vuonna 2011.  

- Vuonna 2011 vastaavaan kyselyyn osallistuneista 19 kunnasta runsaassa kolmanneksessa (7 

kuntaa, 37%) arvio on aiempaa positiivisempi, vajaassa puolessa (9 kuntaa, 47%) kunnista hei-
kompi ja vajaassa viidenneksessä (3 kuntaa, 16%) kunnassa aiemmalla tasolla.  

- Kuntalaisten arviot kuntansa sijoittumisesta ovat muita positiivisempia kaupunkimaisissa ja ei-
liitoskunnissa ja kuntakeskuksessa asuvien keskuudessa.  
 

- (Yksittäisistä tutkimuskunnista viisi parhainta arviota saaneita kuntia ovat Lempäälä, Hollola, Hattula, Espoo 
ja Tampere. Heikoimmat arviot ovat vastaavasti Salossa, Raaseporissa, Pudasjärvellä ja Kotkassa.) 
 

- Monet kuntalaisen yksilöominaisuudet vaikuttavat arvioon kotikunnan sijoittumisesta kuntien vä-

lisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää”-kilpailussa. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. ikä, kou-
lutus, ammattiasema, työnantaja, perhemuoto, kotitalouden nettotulot, kunnassa asuinaika ja äi-
dinkieli. 

o Muita positiivisempia arvioita ovat antaneet alle 30-vuotiaat ja vähintään 70-vuotiaat, 
suomenkieliset, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, johtavassa asemassa ole-
vat, valtiolla tai muulla julkisella sektorilla työskentelevät, 2 hengen taloudessa ilman ala-
ikäisiä lapsia asuvat, yli 5 000 euroa kuukaudessa nettotuloja ansaitsevat sekä alle vuo-

den nykyisessä kunnassa asuvat kuntalaiset. 
 

- Kuntalaisten arvio kotikunnan sijoittumisesta kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja 
elää”-kilpailussa on merkittävässä yhteydessä mm.  

o kuntalaisten tuntemaan luottamukseen kunnan päätöksentekoa kohtaan (.45) 

o arvioon kuntansa talouden hoidosta (.46) 
o tyytyväisyyteen omaan elämäntilanteeseen (.30) 

o todennäköisyyteen asua nykyisessä kunnassa 3 vuoden kuluttua (.29) 
o kotikuntasamaistumiseen (.40) 

 

Kys34.11: Kuntalaisten mielipiteet väittämästä ”Kuntani päättäjät pitävät hyvin 

huolta elämisen edellytyksistä kunnassani” 

 
- Kuntalaiset suhtautuvat kaiken kaikkiaan ennemmin kriittisesti kuin positiivisesti väit-

tämään siitä, että kunnan päättäjät pitävät huolta elämisen edellytyksistä omassa kun-
nassa.  

- Viidennes (21%) kyselyyn vastanneista kuntalaisista samaa mieltä väittämän kanssa, runsas vii-
dennes (27%) eri mieltä. 



- Eniten samaa mieltä olevia alle 5000 asukkaan kunnissa (29%), vähiten 50 001 - 100 000 asuk-
kaan kunnissa (16%).  

- Kuntakokoluokkien välisten vaihteluiden lisäksi vaihtelua myös kuntakokoluokkien sisällä. Eniten 
vaihtelua 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa, vähiten yli 100 000 asukkaan kunnissa.  

- 50 001 -100 000 asukkaan kunnista kaikissa arvio jää alle keskimääräisen arvon 3.  
- Kriittisintä suhtautuminen väittämään liitoskunnissa, kaupunkimaisissa kunnissa ja muualla kuin 

kuntakeskuksessa asuvilla 
- Neljä kymmenestä tutkimuskunnasta saa keskimääräistä positiivisemman arvion ko. väittämästä. 

 
 

Kys34.12: Kuntalaisten mielipiteet väittämästä ”Valtakunnan tason päättäjät pitävät 

hyvin huolta elämisen edellytyksistä asuinseudullani” 
 

- Kuntalaisten mielestä valtakunnan tason päättäjät eivät pidä huolta elämisen edelly-
tyksistä kuntalaisen asuinseudulla. 
 

- Puolet (49%) kyselyyn vastanneista kuntalaisista eri mieltä ja vain joka kymmenes (11%) samaa 
mieltä väittämän kanssa. 

- Eniten eri mieltä väittämän kansa olevia alle 5000 asukkaan kunnissa (61%), vähiten yli 100 000 

asukkaan kunnissa (41%). 

- Kuntakokoluokkien välisten vaihteluiden lisäksi vaihtelua myös kuntakokoluokkien sisällä. Eniten 
vaihtelua 5000 - 10 000 asukkaan kunnissa, vähiten alle 5000 asukkaan kunnissa.  

- Kaikissa kunnissa arviot ennemmin kriittisiä kuin positiivisia. (kaikissa kunnissa keskiarvo alle 3) 
- Suhtautuminen kriittisintä maaseutumaisissa kunnissa sekä haja-asutusalueella asuvien keskuu-

dessa. Suhtautuminen ei yleisellä tasolla vaihtele sen mukaan onko kunnassa tehty kuntaliitos vai 
ei.  
 


